Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten
och Strängnäs kommun 2020-2023
Bakgrund
I januari 2015 inträdde den nya polismyndigheten i Sverige. Det innebar att
polisen gick från 21 polismyndigheter till att bli en stor gemensam
polismyndighet. Polismyndigheten har skapat nationella direktiv angående
samverkan mellan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i
hela landet. Syftet med direktiven är att de lokala polisverksamheterna runt om
i landet ska utveckla sin samverkan med kommunerna. Utifrån en gemensam
läges- och problembild ska kommun och polis teckna avtal samt planera
gemensamma insatser.
Strängnäs kommun och polisen har baserat på den gemensamma lägesbilden –
problembilden i kommunen, valt att fokusera och prioritera samverkan kring
ungdomar, kriminalitet – i synnerhet droger samt tryggheten i den offentliga
miljön. Handlingsplanen som följer med denna överenskommelse syftar till
åtaganden inriktat på brottsförebyggande och trygghetskapande arbete som
främst syftar till att förändra ungdomsproblematiken i kommunen.
Övrig samverkan mellan Strängnäs kommun och polisen kring till exempel
trygghetsvandringar, grannsamverkan, trygghetsskapande arbete i trafikmiljön
med mera kommer ske löpande i den vanliga linjeverksamheten inom
respektive organisation enligt tidigare rutiner.
Annan problembild kan komma att formuleras i den årliga processen kring
medborgarlöftet.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
Samverkan mellan Polismyndigheten och Strängnäs kommun ska främst ske
genom det brottsförebyggande rådet BRÅ, där ledning och uppföljning av
arbetet kommer att genomföras.
I BRÅ ska Polismyndigheten vara representerad med Kommunpolis eller
Lokalpolisområdeschef. Från kommunen ska en samordnare för
brottsförebyggande frågor vara representerad och har i uppdrag att
sammankalla andra personer från kommunens verksamheter som kan vara
viktiga i arbetet.

Fortlöpande kontakt under överenskommelsens löptid ska ske mellan
Kommunpolisen och BRÅ:s samordnare.
Koordinatorer för arbetet består av samordnaren för BRÅ samt
Kommunpolisen och områdespolis. Koordinatorerna ska fungera som en länk
mellan BRÅ och arbetsgrupper, att hålla ihop alla delar och ha kontroll över hur
arbetet fortskrider. Dessutom ska en kontinuerlig kontakt finnas med i det
lokala arbetet som sker i verksamheterna och i de olika kommundelarna.

Vid förändrad lägesbild eller akut förändrad situation i Strängnäs kommun, ska
en arbetsgrupp sammanskallas med utgångspunkt från centrala BRÅ-gruppen i
Strängnäs. I samverkan med polis göra en orsaksanalys enligt BRÅ:s modell för
orsaksanalys. Detta för att sätta in relevanta brottsförebyggande åtgärder.
Arbetet ska utgå från dokument och statistik som visar på hur människors
upplevda trygghet samt hur den anmälda brottsligheten ser ut. Exempel på
sådana dokument är:









Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Öppna jämförelser
Polisens trygghetsmätning
Medborgarundersökning
Skolenkät
Liv & hälsa ung
Polisens händelserapports- och brottsstatistik

Arbetet i samverkansöverenskommelsen kommer att delas upp kring
brottsförebyggande samt trygghetsskapande aktiviteter.

Överenskommelse om gemensamt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete
Polisen och Strängnäs kommun tar ett gemensamt ansvar för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Strängnäs kommun

Polisens och kommunens verksamhet är härutöver reglerad och såsom i all
samverkan ska det finnas respekt för varandras huvuduppdrag. Båda
verksamheterna är offentliga och syftar till att tjäna medborgarna på bästa sätt.
Det brottsförebyggande arbete syftar till att påverka faktorer som förebygger
eller hämmar människors brottsliga beteende. I arbetet ska olika aktörer tillföra
sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper. Målet är att man
gemensamt ska minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar
av brott.
Det brottsförebyggande arbetet kommer att behöva analyseras, planeras,
genomföra de aktiviteter som beslutats, utvärderas och sen åter analyseras.
Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet kommer inriktningarna vara:
• Minska ungdomsbrottsligheten
• Minska droganvändningen bland unga
• Kommunikation om trygghet
Det trygghetsskapande arbetet syftar till att skapa upplevelse av säkerhet och
lugn. Målet med de trygghetsskapande aktiviteterna är att öka känslan av
trygghet.
Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet vilket beror bland annat
på rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Trygghet bygger
på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro
på sin egen förmåga.
Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet kommer inriktningen vara:
• Otrygghet i offentlig miljö

Uppföljning
Uppföljning av arbetet i samverkansöverenskommelsen och handlinsplanen
kommer att ske i centrala BRÅ samverkan, som genomförs 4 ggr/år.
Uppföljningen kommer att belysa vad som har genomförts, vem som har
samverkat kring aktiviteten samt eventuella effekter som aktiviteten har
resulterat i.
Kommunikationsstrategi
Kommunikationen ska vara öppen, sann, snabb, saklig och professionell samt
anpassad till mottagaren. Kommunikationen ska vidare samordnas på ett
effektivt sätt internt innan den riktas externt. Kommunikation ska ske
fortlöpande och motverka ryktesspridning och vara ”motvikt” till faktorer som
skapar otrygghet. Både polis och Strängnäs kommun har ett ansvar både att ta
del av och att själv förmedla viktig information, vilket skapar förtroende Sociala medier ska med fördel användas.

Handlingsplanen för varje aktivitet ska genomsyras av
kommunikationsstrategin i detta dokument.

Tid
Samverkansöverenskommelsen gäller 2019-12-20 - 2023-06-01
Polisen och Strängnäs kommun åtar sig att samverka kring de framtagna
samverkansområdena samt att arbeta efter de åtaganden som följer av avtalet.
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Kommundirektör Strängnäs kommun

Lokalpolisområdeschef LPOE

Lars Ekström

Christer Sjöqvist

Handlingsplan för Strängnäs kommun och polisen 2020 – 2023
Mål för perioden är:
• Minska ungdomsbrottsligheten
• Minska droganvändningen
• Öka kommunikation om trygghet
Minska ungdomsbrottsligheten
Enligt Öppna jämförelser – SKL:s information om kvalitet mm i kommunerna där man
jämför år 2017 med år 2018 tenderar anmälda våldsbrott ökat något, stöld och tillgrepps
brott ligger på samma nivå skadegörelse har ökat något
Anmälningar till socialtjänsten där anmälningsorsaken är brott har ökat med nästan 40 %
gällande perioden november 2017-april 2018 jämfört med november 2018 – april 2019
Sammansättningar av ungdomar och skadegörelse förekommer, framförallt i Strängnäs
centrum. Ungdomarna flyttar runt och det har varit problem i Resecentrum, Thomas arena
och galleria Präntaren. Ett antal skolor i kommunen har varit utsatta för skadegörelse, över
tid har framförallt Åkersskolan varit utsatt.
Minska droganvändningen
Användandet av droger är ett ökande problem i Strängnäs kommun.
I regionens senaste enkätundersökning ”Liv och hälsa ung” från 2017 ligger kommunens
elever i åk 2 i gymnasiet över länsgenomsnittet på flera områden.
Några resultat från Liv och hälsa ung-undersökningen från 2017: killar röker mer än
genomsnittet i länet, både vanliga cigaretter och e-cigaretter, tjejerna dricker mer alkohol och
har varit berusade under de senaste tolv månaderna jämfört med länsgenomsnittet och när
det gäller narkotikaanvändning ligger killarna något över länsgenomsnittet på frågan ”använt
narkotika någon gång”.
Skola, polis, fritid och även ungdomsmottagningen vittnar om att de ser ett ökat
droganvändande bland ungdomar i Strängnäs kommun.
Det har framkommit att yngre ungdomar/ barn utnyttjas av äldre personer för
drogförsäljning. Barn har blivit erbjudna av andra barn att köpa hasch.
Anmälningarna till socialtjänsten där anmälningsorsaken är missbruk ökade med ca 33%
från perioden november 2017-april 2018 till perioden november 2018 – april 2019
Öka kommunikationen om trygghet
Strängnäs är en trygg kommun att bo och leva i. Trots det så känner många sig otrygga. Det
kan vara bilden i media som påverkar detta. Vi har bestämt oss för att, kommun och polis
tillsammans, försöka förmedla allt positivt som görs för att invånarna ska känna sig trygga
och säkra i Strängnäs kommun.
Genom våra kanaler såsom lokala tidningar, hemsidor och sociala medier kommer vi att
informera om de trygghetsskapande och brottsförebyggande aktiviteter som genomförs.
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